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จากขอมูลและขาวในโซเซียลมีเดียที่พบวาในตางประเทศมีผูปวยติดเชื้อโควิดที่รักษาหายแลว แตภายหลัง
พบวายังมีผลกระทบหรืออาการขางเคียงของโรคที่เรียกวา Post COVID Syndrome หรือ Long COVID ซึ่งเปน
ภาวะแทรกซอนที่เกิดกับหลายระบบของรางกาย เกิดการเจ็บปวยที่กระทบตอคุณภาพชีวิต ถาแมทอง แมใหนม
เกิดปญหานี้ ยอมมีผลกระทบกับขบวนการใหนมแม การเลี้ยงดูลูก และการดูแลครอบครัวเปนอยางสูง
ขอมูลลาสุดของประเทศไทย นับจากเดือนเมษายนปนี้ หญิงตั้งครรภไดรับวัคซีนแลวมีเพียงประมาณ
50,000 กวาคน จากเปาหมาย 5 แสนราย (รอยละ10) หญิงตั้งครรภเสียชีวิตไปแลวจำนวนมากกวา 70 ราย มี
เด็กที่กำพราพอแมมากกวา 400 คน ผลการทบจากการเสียชีวิต และการจากกันไป ก็เกิดปญหาแบบหนึ่ง Long
COVID จะเปนผลกระทบที่จะเกิดกับผูหายจากโรค จึงเปนที่มาของ EP นี้ เพื่อทำความรูจัก ดูความเปนไปได ใน
การจะชวยปองกันแมทอง แมใหนม ที่ติดเชื้อโควิดในวันนี้ ใหปลอดภัยจาก long COVID ในวันหนา
1. Post COVID Syndrome หรือ Long COVID Syndrome คืออะไร?
- เปนกลุมของอาการที่เกิดขึ้นภายหลังหายจากการติดเชื้อโควิด หมายถึงไมมีเชื้อในรางกายแลว แตยังมี
อาการไมกลับปกติ ผูปวยโควิด สวนใหญหลังการฟนฟูเต็มที่ 12 สัปดาห อาการตางๆ ควรหายไป ผูติดเชื้อโควิด
แตละคนจะมีอาการผลเหลือ หรืออาการที่เปนใหมไมเหมือนกัน
- เริ่มรูจักตั้งแตกลางป 2563 พบมากถึง รอยละ 30-40 ของผูติดเชื้อที่อาการหายไปแลว ประเทศอิตาลี
รายงานการพบสูงถึงรอยละ 80
- ขบวนการเกิดโรค ยังไมรูแนนอน ประมาณวา เปนจากหลายสาเหตุ เชน เปนผลเกิดขึ้นในระหวางการ
ติดเชื้อ, เปนผลจากเกิดการแข็งตัวของเลือดในสมอง ปอด ไต ลำไส, เปนผลจากปฏิกิริยาที่ภูมิคุมกันทำกับซากเชื้อ
ที่ตกคาง หรือจากขบวนการอักเสบเกิดพังผืดในอวัยวะที่เชื้อเขามาถึง โดยภาพรวมเปนผลจากขบวนการอักเสบ
และภูมิคุมกันตอเสนเลือดและเนื้อเยื่อ ถาเกิดที่สมองก็จะทำใหมีอาการมึนงง ปวดหัวเปนๆหายๆ ตามัว ผมรวง
อาการอื่นๆ เชน กลามเนื้อก็จะฝอลีบ แนนหนาอก เจ็บหนาอก มีผลกระทบระบบภายในรางกายที่เกิดการติด
เชื้อไวรัส รวมถึง ตอมไรทอ ตอมหมวกไต
2. ผูติดเชื้อโควิด ทุกรายมีโอกาสเกิดอาการแบบนี้หรือไม
- มีโอกาสเกิดไดทุกราย แตพบวาการเกิดโรคจะสัมพันธกับความรุนแรงของการเจ็บปวย ถาอวัยวะถูก
ทำลายมากอาการของ Post COVID Syndrome ก็จะมากตามไปดวย แตก็ยังเปนขอมูลในเบื้องตน ตองติดตาม
ในระยะยาวสำหรับผูปวยในทุกระดับสี

3. หายจากโรคโควิด นานแคไหนจึงจะเริ่มแสดงอาการ Post COVID Syndrome?
- ในประเทศไทยยังไมมีการศึกษา แตในประเทศสหรัฐ CDC. บอกพบหลังหาย 4 สัปดาห ขึ้นไป หรือ
แมแต 60 วันไปแลว ก็พบได ยังไมมีขอสรุป
4. ตอนนี้มีขาวติดเชื้อรักษาหายแลว แตพอกลับบานไปกลับมามีอาการอีกครั้ง หรือบางรายกลับบานไปแลว
เสียชีวิต เปนผลที่เกิดขึ้นจาก Post COVID Syndrome ดวยหรือไม ?
- เปนไปได บางรายอาการไมมาก บางรายมีการอักเสบของอวัยวะภายในรางกายหลายๆ อยาง เหมือน
การประทุขึ้นมาใหม และมีผลถึงเสียชีวิตได
5. โรคนี้พบในตางประเทศเยอะมาก และนากลัวมากกวาตัวโรค สวนใหญมักเกิดกับผูปวยโควิด ที่อาการรุนแรง
แตก็พบวาผูปวยที่ไมมีอาการรุนแรงหรือไมมีอาการก็สามารถพบได
(เพิ่มเติม) CDC พบชนิดของ Long COVID. เชน @ แบบมีอาการเกิดขึ้นมาใหม หมายถึงเคยหายจาก
อาการแบบนี้แลวกลับเปนมาใหม เชน อาการ ไอ ออนแพง ขอไมมีแรง นอนไมได อารมณเสีย ฯลฯ @ แบบมี
อาการกับหลายอวัยวะ เปนผลรวมการอักเสบในอวัยวะตางๆ และ ผลจากภูมิคุมกัน ไปทำลายเซลลปกติโดยเขาใจ
ผิด ในเด็กทีมีอาการของ multisystem inflammatory syndrome( MIS) มีโอกาสเกิด Long COVID ได ดวย
6. โรค Post COVID Syndrome และผลกระทบในกลุมหญิงตั้งครรภ-ใหนมบุตร?
- ขอมูลจากประเทศสหรัฐฯ เก็บขอมูลในหญิงตั้งครรภ 700 คนระหวางเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2563
หญิงตั้งครรภอายุเฉลี่ย 31 ป ที่ติดเชื้อและรักษาหายแลว พบวารอยละ 40 ยังมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ไข
ออนๆ รอยละ 25 มีอาการ ปวดเมื่อย หายใจไมเต็มปอด รอยละ 10 มีอาการไดรับกลิ่นไมดีและไมคอยรูรส
อาหาร รอยละ 5 มีอาการปวดหัว ตอเนื่องไปอยางนอย 8 สัปดาห หรือมากกวา และมีรายงานของประเทศจีนที่
ติดตามขอมูลในหญิงตั้งครรภ พบวามีผลกระทบตอสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ และสงผลใหเด็กมีความลาชาของ
พัฒนาการในดานตาง ๆ อันเนื่องมาจากการตองแยกแมและลูกอยางนอย 35 วันหรือมากกวานั้น
7. หญิงตั้งครรภติดโควิดจะเปน โรค Post COVID Syndrome หรือไม?
- ปจจุบันยังมีขอมูลนอย แตจากประสบการณในการรักษาหญิงตั้งครรภที่ปวยติดเชื้อและหายกลับบานไป
แลว ยังพบวามีปญหาการหายใจ เหนื่อย และไมคอยไดกลิ่น ซึ่งตองติดตามขอมูลตอไปที่อาจจะพบมากขึ้นเหมือน
ในตางประเทศ แตมีขอมูลวาเพศหญิงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเปน โรค Post COVID Syndrome มากกวา
เพศชาย
8. โรค Post COVID Syndrome มีวิธีปองกันอยางไร
9. วิธีปองกัน ในตางประเทศมีการกลาวถึงยากลุม Fluvoxamine ซึ่งเปนยากลุมตานเศรา โดยอาศัยฤทธิ์ของยา
บางอยาง ที่มีผลชวยปองการอักเสบที่เกิดจากเชื้อโควิดทำลายเซลลหรือเยื่อบุ และตองใหในชวงที่เรารักษา
โรคโควิด ถาใหในตอนมีอาการจะเปนการรักษาตัวโรค เปนอีกแบบ วิทยากร จิตแพทย คุณหมอริชาพรรณ ก็ให
ความเห็นวา Fluvoxamine เปนยาที่ใชกันมานานในวงการจิตแพทย มี interaction กับยาอื่นๆ มาก ขณะนี้ใช
นอยลง และประเทศไทยยังไมมีประสบการณกับการใชยาตัวนี้เพื่อการปองกันlong COVID
10. การที่มีการใชยา Fluvoxamine นาจะมากจากการที่พบวา ผูปวยโควิด อาการหนัก เชน มีอาการทางปอด
ตองใสทอหายใจ ทำการศึกษา พบวา มีผูปวยกลุม โควิด ที่มีอาการทางจิตประสาท และกำลังกินยา
Fluvoxamine อยู เปนกลุมที่มีอาการดีขึ้น มากกวากลุมทั่วไป ยาตัวนี้ ก็อาจจะมีประโยชนเกี่ยวของกับการ

รักษา และการปองกันไมใหเกิดLong COVID สำหรับคนทอง แมใหนม ยาตัวนี้ก็ไมสามารถใชได เนื่องจากอยูใน
class C
11. คำแนะนำในการปองกัน Long COVID แมทองแมใหนม ทำอยางไร ?
- จากที่มีการคาดวา Post COVID Syndrome จะสามารถเกิดขึ้นกับผูติดเชื้อโควิดไมวาอาการหนั ก
หรือไม แตพบวาจะมีความสัมพันธกับ ผูปวยที่มีอาการหนัก และการมีอาการหนักคือประเด็นสำคัญที่สัมพันธทำ
ใหเกิดปญหา ของ Post COVID Syndrome มาก ยาที่จะใชรักษาโควิด และหรือที่มีแนวโนมวานาจะรักษาโควิด
ได ก็ใชยากกับแมทอง แมใหนม เพราะจะมีผลตอลูก
ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการจะปองกัน คือ การระดมใหแมทอง ไดรับวัคซีน โดยเร็วที่สุด
สำหรับประเด็นแมทอง-แมใหนม ถาเกิดโรค Post COVID Syndrome จะมีผลกระทบทารกในครรภหรือไม
นั้น ขณะนี้ยังไมมีขอมูล
สรุป การปองกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะถาไมติดเชื้อ ก็ไมมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
Post COVID Syndrome กรณีถาแมทอง แมใหนม เกิดการติดเชื้อโควิด ตองเขาถึงการรักษาในโรงพยาบาลไดทัน
เพราะ กลุมนี้เปนกลุมเปราะบางตอการเกิดโรคโควิดแบบรุนแรง
ยาที่จะใชไดเร็วในชวง ระยะแรก เพื่อใหยังอยูในสีเขียวเชน ฟาทลายโจร Flavipiravia หรือแมแต
Ivermectin ก็ใชไมได เพราะเกรงอันตรายตอทารก ยาเหลานี้ก็ใชไมได วัคซีนจึงเปนประเด็น ที่ตองรีบเรงระดม
การใหไดรับเร็วสุด

